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Toimituksen sana 
 

Töräyksen uuden tuulen puhaltajat 
Oli vuosi 2007 syksy, kun kaksi pientä tyttöä tapasi. 
Heistä tuli naapureita, sekä parhaita ystäviä. Naapureina 
he ovat säilyneet tähän päivään saakka, kuten myös 
parhaina ystävinä. Heillä on yksi yhteinen harrastus. 
Partio. Pienestä pitäen parhaita ystäviä olleet tytöt 
ovat kokeneet kaikkea ja jakavat toisillensa kaiken? 
Molemmat ovat tarpojia, vaikka toinen onkin vuoden 
vanhempi. Joko arvaat ketä he ovat? 
 
Nuppu Nousiainen ja Emma Istukaissaari astuivat Marjon 
rinnalle Töräystä tekemään. Molemmilla into tulee ihan 
omasta takaa. Emma on ryhmästä Sammakot, kun taas Nuppu 
ryhmästä Pingviinit. Emmaa ja Nuppua voi myös nähdä 
paljon eri leireillä eri pesteissä! 
 
Molemmat ovat hyvin inspiroituneita tekemään Töräystä 
sekä ehkä Töräykseen tulee kaksikon johdosta olemaan 
uusia juttuja. Uudet tuulet siis puhaltavat Töräykseen. 
Emma ja Nuppu tulevat myös tekemään Nastapartiolaisista 
haastattelua, joten jos kiinnostaa, vinkkaa tännepäin! 
 
Kaikkia ideoita Töräyksen suhteen voi laittaa myös meille 
Marjon lisäksi. 
 
 
  

Töräyksen toimitus 
 
Päätoimittaja: Marjo Anttila 
 
Toimittajat: Nuppu Nousiainen 
  Emma Istukaissaari 
 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 
 

Painopaikka: Grano Lahti 
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ILMOITUSTAULU 

13.-15.4.	Sudenpentu-Seikkailija-samoaja-vaeltaja-leiri	
Luomaniemi	

23.4.	Kakkukisat	

30.7.-5.8.	Napan	kesäleiri	

22.8.	Kaudenavaus	

Tarpojien	retki	27.-29.4	
Ilmoittautuminen	päättyy	13.4	
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Rikun	mietteitä	

	
Koskaan	ei	voi	olla	sellaista	hetkeä,	että	olisin	kylläinen.	Minulla	on	aina	nälkä.	
Olenhan	kasvava,	lihaksikas	koiran	ryökäle.	
	
	Nimeni	on	siis	Riku,	vaikka	kaikki	lässyttävätkin	aina	”Puppeli,	Riksa,	Poika,	Vauvveli	
ja	kaikkea	muuta	lässyn	lässyn”.		Rodultani	olen	ylväs	novascotian	noutaja,	toisin	
sanoen	tolleri.	Minut	tunnistaa	vaaleanpunaisesta	kuonosta,	sekä	kullanruskeasta	
turkista.	Useimmiten	turkissa	saattaa	mukana	kulkea	pari	kuusen	oksaa	ja	
huovuttuneita	kohtia,	mutta	muutenhan	minä	olen	aika	siloturkkinen	kaveri!	
	
Kun	asuu	kaukana	kylältä,	tulee	joskus	oikein	seikkailunhaluinen	olo.	Näin	tässä	yksi	
päivä	hyväksi	ideaksi	lähteä	tutkimaan	naapurin	taloa.	Ja	ai	että	mikä	houkutus,	ovi	
oli	auki!	Päätin	sitten	mennä	vähän	vierailulle	taloon,	ja	tietenkin	murkinan	perässä	
ensimmäisenä	oli	keittiö	vastassa.	Ei	lattialla	mitään,	ei	pöydillä	mitään.	Ei	kun	
hetkonen!	Näkikö	koiransilmäni,	ja	haistoiko	superkuononi	todella	ruuan.	Kyllä	vain,	
Viiru	kissan	ruuat	oli	syömättä	ja	nätisti	pöydällä.	Mä	haistan	tonnikalankin…	ja	
kyllähän	mä	vähän	siitä	maistoin,	ja	olihan	se	ihan	hyvää.	Kun	tonnikalan	makuinen	
kissan	ruoka	oli	pötsissä,	päätin	nöyrästi	lähteä	pois	talosta.		
	
Kannattaa	rohkeasti	lähteä	reissunpäälle,	nimittäin	siinä	voi	makumaailmasi	kasvaa.	
Äläkä	aina	luokittele	eläinlajeja,	sillä	kyllähän	tällaiselle	karvakasallekkin	maistuu	
naapurikatin	Viirun	ruuat.	Suosittelen	myös	maistamaan	mahdollisimman	monia	
ruokia,	sillä	se	vasta	onkin	rikkautta,	kun	on	saanut	mehevää	paistia	osakseen,	tai	
korvia	kutkuttavan	pehmeää	pannaria.	
	
Terveisiä	jokaiselle	eläinystävälle:	Riku-aina	nälkäinen	koira!	
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SUDARI 
 
Kuinka monta sanaa löydät seuraavista sanajanoista? 
 
kissammakkopuukkolkilpilvitelttaarrekihaukilmamökkisokka 
 
rinkkaverilehtipuusienilkkasalkkullakkoulumukilusikkaulin 
 
autojalkanuotiolaavuoritakkisaapassiveitsihattuhanskaavin 
 
Mikä minä olen? 
 
Minulla on neljä jalkaa, olen ruskea ja nukun talviunta 
 
	
Minulla on mustia raitoja, mutta en ole seepra 
____________________________________________________________ 
 
Tykkään olla puussa ja minulla on isot korvat. Väritykseltäni 
olen harmaa. 
____________________________________________________________ 
 
Minulla olen pieni eläin ja minulla on piikkejä 
____________________________________________________________ 
 
Minulla on siivet ja punainen rinta. 
____________________________________________________________ 
 
Minulla on täpliä ja olen ruskean oranssi pitkäkaulainen eläin. 
____________________________________________________________ 
 
 
karhu, tiikeri, koala, siili, punatulkku, kirahvi 
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SIVUT 
 
Yhdistä parit 
 
1. Lehtimetsä   a. Kala 
  
2. Sisilisko   b. Pohjoismaa 
 
3. Lahti     c. Pääkaupunki 
 
4. Suomi   d. Lynx lynx 
 
5. Pohjanmaa   e. kasvillisuusvyöhyke 
 
6. Susi    f. Maakunta 
 
7. Hauki    g. Päijät-Häme 
 
8. Ilves    h. Matelija 
 
9. Tukholma   i. Vesistö 
 
10. Järvi   j. Nisäkäs 
 
1e, 2h, 3g, 4b, 5f, 6j, 7a, 8d, 9c ja 10i 

    
Piirrä ja väritä Nastapartion 
huivimerkki	 	
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PRE-ROK	Luomaniemessä	9.-11.2.2018	
 
9.2-11.2 Luomaniemen valtasi sudenpennut ja tarpojat. 
Tosin tarpojilla oli ohjelmassa muuta. Nimittäin nyt oli se 
aika vuodesta, kun tarpojat valtaavat rantasaunan ja 
käynnistivät pre-rok kurssin. Pre-rok kurssi on tarpojille 
suunnattu kurssi, jossa tarpojat saavat koulutuksen 
apujohtajaksi.  
 
Perjantai 
Kaikki 12 pre-rokkilaista majoittuivat Luomaniemeen n. 
klo 19.00. Aloitimme kurssin rantasaunalta Minäminä 
tarpolla ja kävimme läpi hyvän johtajan perusteita. Tämän 
jälkeen suuntasimme iltapalalle sudareiden kanssa. Ilta/yö 
ei kaikilta sujunut. Osaa ei oikein nukuttanut, mutta kyllä 
uni pian tulikin.  
 
Lauantai 
Aamulla heräsimme erittäin virkeinä. Suuntaamme kävi 
lipunnoston kautta aamupalalle. Aamupalan syötyämme oli 
käsky rantasaunalle. Aamupäivällä Jaana luennoi 
apujohtajan velvollisuuksista, ja Julia piti meille 
koulutuksen leikeistä. Yksi uusi leikkikin tuli Emman, 
Joosen ja Aadaliinan keksimänä!  
 
Iltapäivällä jatkettiin Minäminä tarpon parissa, jonka Jaana 
meille piti. Keskusteltiin myös apujohtajan asemasta 
ryhmässä ja lippukunnassa. Päivällisen jälkeen 
vastuutehtävän sai Nella, Emma, Aadaliina, Eeli ja Nuppu. 
Nimittäin kioskin. Kioskin jälkeen suunniteltiin 



	 9	

iltaohjelmaa.  
 
Iltaohjelma meni järjestäjien mielestä "Ei huonosti, mutta ei 
hyvinkään". 
Iltaohjelman tekemisessä on vielä harjoiteltava, mutta 
kaikilla pre-rokkilaisilla oli hauskaa. Sitten pääsimme 
saunaan ja vaikka aikaa olikin vähän, saunominen teki 
kaikille hyvää! Menimme vielä omalla porukalla iltapalalle, 
ja aika pian siitä jokaiselle maittoi uni. Paremmin ainakin, 
kun viime yönä ;) 
 
 
Sunnuntaina 
Aamulla Emma ja Nella nostivat reippaasti lipun, jonka 
jälkeen menimme aamupalalle. Sitten menimme 
siivoamaan rantasaunalle, jossa samalla kävimme läpi 
kurssia, sekä onnistumista. Kun olimme siivonneet, teimme 
vielä laput, johon kirjoitimme toisistamme positiivisia 
ajatuksia. Lopuksi Riina ja Nuppu laski lipun, ja me, sekä 
sudarit lähtivät kotiin. Luomaniemessä oli vielä tiedossa 
hallituksen kokous, mutta muuten Luomaniemi tyhjeni. 
Kiitos kaikille kivasta kurssista!  
 
Kurssilla oli: Riina, Kiia, Julia, Pauliina, Aava, Joose, Eeli, 
Simon, Nella, Nuppu, Emma ja Aadaliina.  
 
Kirjoittanut: Nuppu ja Emma! 
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SUIHKUSEURAPIIRI	KAIPAA	JUTTUJA!	
Mikäli	tiedät	mehukkaan	tarinan	niin	jaa	se	mieluusti	muiden	lippukuntalaisten	kanssa.	Jutut	voi	ilmiantaa	

sähköpostilla	osoitteeseen	marjoanttila96@gmail.com	

Kylillä	puhutaan,	että	kakkukisaan	
on	alettu	jo	valmistautumaan…	
Oletko	SINÄ	valmiina??	J		
Töräys	1/11	

Elli:	”Niin,	sitten	kun	me	kävellään	sieltä	
Lappeenraanasta	kotiin…”	
Töräys	2/13	

Siis,	mitä	me	oikeen	tehää,	makkarakassit?	Vai	
olisiko	ne	sittenkin	Oona	ollut	marakassit?	
Töräys	2/13	

JANITA:	”KÄYTÄ	JOSKUS	HOUSUJA”	
Töräys	4/14	

Läski	lähtee	samoin	kuin	se	on	
tullukkin	–	Idan	neronleimaukset	
Töräys	2/14	

Olli:	”jalat	ylttää	pohjaan	vaikka	pää	ei	ole	pinnalla”	Töräys	3/09	
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Iltatarina	
	
Sammakko	kermasaavissa	
	
B-P kertoi vanhan tarinan kahdesta sammakosta, jotka eräänä 

päivänä hypellessään sattuivat löytämään kerma-astian. Sammakot 

kurkistivat uteliaina astiaan ja putosivat siihen. Toinen sammakoista 

arveli kerman olevan jotakin kummallista nestettä, jossa sammakon 

oli mahdotonta uida. Niinpä se ei yrittänytkään, ja kun pelastajaa ei 

tullut, se vajosi pohjaan ja hukkui. 

Toinen sammakko ei antanut periksi. Se yritti uida ja potkia kaikin 

voimin. Välillä sekin vajosi, mutta ponnistautui taas pinnalle. Näin 

se jatkoi tunnista tuntiin. Ja kuinka kävikään? Äkkiä se tunsi 

jalkojensa alla kiinteää ainetta ja pääsi hyppäämään pois astiasta. 

Kerma oli sen ponnistellessa kirnuuntunut voiksi. Sisukas 

sammakko pelastui.	
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TARPOJIEN RETKI 27.-29.4 
 
Hei sinä tarpoja ikäinen partiolainen! 
Ilmoittaudu mukaan kevään mahtavimpaan 
ja opettavaisimpaan tapahtumaan! Vain 
sinun ikäkaudellesi järjestetyllä retkellä opit 
tuntemaan toiset tarpojat, haastat itsesi ja 
pidät hauskaa yhdessä muiden kanssa.  

Retki järjestetään Nastolassa ja hinta on 
15€. Ilmoittautuminen päättyy 13.4, joten 
toimi nopeasti! Tässä linkki 
ilmoittautumiseen: 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_il
moittaudu.aspx?Id=19568	
Nähdään pian!  

Retken johtaja Julia Bergdahl, p. 
0400916942  

	


